Vnitřní řád školní jídelny – výdejny stravy
Školní jídelna – výdejna stravy je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:30 do 14:00
hodin.
Za účelem stravování do ní žáci vstupují v době určené rozvrhem, za jiným účelem jen na pokyn
pedagogického pracovníka, popř. jiného pracovníka školy. V době stravování je do jídelny povolen
vstup stravujícím se žákům výhradně za účelem odebrání a konzumace stravy.
Žáci jsou povinni se řídit řádem výdejny a přiměřeně také řádem Školní jídelny U Tří lvů. V případě
opakovaného nedodržování řádu nebo nevhodného chování, může ředitel školy strávníka ze stravování
vyloučit.
Při stravování žáci dbají pokynů dohlížejícího pracovníka, dodržují pravidla slušného chování
a stolování, nepoužívají mobilní telefony a jiná technická zařízení, udržují čistotu a základní hygienická
a bezpečnostní pravidla.
Stravující se žáci přicházejí do jídelny po skončení vyučování, respektive dopoledního vyučování. Žáci
ZŠ J. Š. Baara si při příchodu do jídelny odloží tašky na určeném místě v přilehlé chodbě. Žáci ZŠ Nová
přicházejí do jídelny průjezdem z Baarovy ulice. V šatně si odloží svrchní oděv, čepice, tašky. Dodržují
řád jídelny a řídí se pokyny dohlížejícího učitele. V šatně, na školním dvoře a v okolí školy udržují
pořádek.
Žáci se po příchodu do jídelny řadí do fronty v pořadí, jak přišli. Po odebrání a zkonzumování oběda
vrátí použité nádobí na určeném místě a neprodleně opustí jídelnu. Žádné jídlo neodnášejí mimo
jídelnu.
Další podmínky stravování:
Odebrání stravy je možné jen prostřednictvím čipu. Obědy se hradí bezhotovostně udělením souhlasu
k inkasu z účtu zákonných zástupců, popřípadě úhradou na účet ŠJ U Tří lvů v bance, nebo poštovní
poukázkou.
Zákonný zástupce žáka nebo žák si přihlašuje, odhlašuje nebo vybírá oběd prostřednictvím svého
přístupu přes webové rozhraní www.strava.cz nejpozději pracovní den předem do 13:00 hodin. Do
tohoto termínu si může rovněž vybírat ze dvou jídel. Standardně mají děti do 10 let nahlášený oběd
č. 1 a děti nad 10 let oběd č. 2.
Žáci mohou odebírat dotované obědy jen v době přítomnosti ve škole. V opačném případě si musí žák
nebo zákonný zástupce oběd odhlásit. Neodhlášený oběd si může vyzvednout zákonný zástupce žáka
pouze 1. den nemoci, v dalších dnech nepřítomnosti má oběd hodnotu 73 Kč jako pro cizí strávníky.
Vyzvedávání oběda do vlastních nádob je možné v 1. den nemoci žáka, a to v době od 11:30 do 12:30
hodin.
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